
Izjava o varstvu osebnih podatkov – Razvoj in testiranje izdelka (Okolica vozila) 
 

A. Namen izjave o varstvu osebnih podatkov 

Z izjavo o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov v družbi AUDI 
AG s sedežem na naslovu Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland/Nemčija (»mi«, »nam, 
nas«, »naš« ali »Audi«) v povezavi z uporabo testnega vozila (»testne vožnje«) na javnih cestah. Audi 
uporablja tako imenovana testna vozila za razvoj, testiranje in varnost svojih izdelkov. Testna vozila so 
opremljena s senzorji, merilnimi napravami in video merilno tehnologijo in imajo na karoseriji ustrezne 
oznake. 

Testne vožnje vključujejo vožnje med postopkom razvoja vozila in testiranjem njegove varnosti, med 
oceno vožnje, oceno stanja in postopkom homologacije. Testne vožnje se med drugim izvajajo na 
javnih površinah. 

Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov pri družbi Audi so na voljo na našem spletnem mestu 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (v 
nadaljnjem besedilu: »fizična oseba«, na katero se nanašajo osebni podatki); določljiva fizična oseba 
je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, 
identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, 
ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto 
te fizične osebe. 

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih 
podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, 
shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, 
razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali 
uničenje. 

B. Splošne informacije 

I. Kdo je upravljavec obdelave? 

Upravljavec dejavnosti obdelave v smislu 4.(7) člena SUVP (GDPR) – kot je opisano spodaj v delu C – 
je družba AUDI AG s sedežem na naslovu Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, 
Deutschland/Nemčija. 

II. Na koga se lahko obrnem? 

Če želite uveljavljati svoje pravice varstva osebnih podatkov, so vam na voljo možnosti za vzpostavitev 
stika na povezavi  

https://gdpr.audi.com/ 

Na tem spletnem mestu boste našli več informacij, kako lahko uveljavljate pravice do varstva osebnih 
podatkov. Lahko pa nam pošljete fizično pismo na naslednji naslov: 

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland/Nemčija 

III. Podatki o stiku naše pooblaščene osebe za varstvo podatkov 

Če imate pomisleke o varstvu osebnih podatkov, se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za 
varstvo osebnih podatkov v našem podjetju: 

AUDI AG, Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, 
Deutschland/Nemčija 

https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://gdpr.audi.com/


E-naslov: datenschutz@audi.de 

IV. Katere pravice imam? 

Glede na svoje pristojnosti kot fizična oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, ste lahko 
upravičeni do naslednjih pravic varstva osebnih podatkov: 

1. Dostop 

Imate pravico do informacij o podatkih, ki se nanašajo na vas in so shranjeni v družbi Audi in o 
namenu obdelave podatkov in prenosu podatkov, ki ga izvaja Audi, in do kopije shranjenih 
osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. 

2. Popravek  

Imate pravico do popravka netočnih osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih 
podatkov v družbi Audi, ki se nanašajo na vas, in sicer brez nepotrebnega odlašanja. 

3. Izbris 

Imate pravico do izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas in so shranjeni v družbi Audi, in 
sicer brez nepotrebnega odlašanja, če so izpolnjene zakonske zahteve. 

To velja zlasti v primeru, če: 

• vaši osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani; 
• je bila edina pravna podlaga za obdelavo podatkov vaše dovoljenje in ste ga preklicali; 
• ste nasprotovali obdelavi na podlagi uravnoteženja interesov na podlagi svoje posebne 

situacije, mi pa ne moremo dokazati, da za obdelavo obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi; 
• so bili vaši osebni podatki nezakonito obdelani; ali 
• je treba vaše osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti. 

Če smo vaše osebne podatke posredovali tretjim osebam, jih bomo obvestili o izbrisu, če je tako 
določeno z zakonom. 

Opozarjamo vas, da je vaša pravica do izbrisa povezana z omejitvami. Primer: ni nam treba 
oziroma ne smemo izbrisati podatkov, ki jih moramo hraniti v določenem zakonskem obdobju 
shranjevanja.Ravno tako so podatki, ki jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo 
pravnih postopkov, izključeni iz pravice do izbrisa. 

4. Omejitve obdelave 

Pod določenimi pogoji imate pravico do omejitev obdelave (tj. označevanje shranjenih osebnih 
podatkov za omejitev njihove prihodnje obdelave). Zahteve so naslednje:   

• Oporekate točnosti svojih osebnih podatkov in družba Audi mora preveriti njihovo točnost; 
• Obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega 

zahtevate omejitev njihove uporabe;  
• Družba Audi ne potrebuje več vaših osebnih podatkov za namene obdelave, temveč jih vi 

potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih postopkov. 
• Ker ste naprotovali obdelavi, preverjamo, ali upravičeni razlogi družbe Audi prevladajo nad 

vašimi razlogi. 

V primeru omejene obdelave osebnih podatkov bodo tovrstni podatki ustrezno označeni in jih 
bomo – z izjemo njihovega shranjevanja – obdelovali samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, 
izvajanje ali obrambo pravnih postopkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe 
ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice. 

mailto:datenschutz@audi.de


5. Prenosljivost podatkov 

Če samodejno obdelujemo vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali na podlagi svoje 
privolitve ali sklenjene pogodbe (vključno s pogodbo o zaposlitvi), imate pravico do podatkov v 
strukturiranem, splošno uporabnem in strojno berljivem formatu in do prenosa teh podatkov 
drugemu upravljavcu, ne da bi vas družba Audi pri tem ovirala. Imate tudi pravico, da družba Audi 
neposredno prenese vaše osebne podatke drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo in če 
to ne škoduje pravicam in svoboščinam drugih. 

6. Nasprotovanje 

Če obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi pravnega ali javnega interesa, imate pravico 
nasprotovati obdelavi svojih osebnih podatkov zaradi svojega posebnega položaja. Poleg tega 
imate neomejeno pravico nasprotovati obdelovanju svojih osebnih podatkov za naše namene 
neposrednega trženja. Glejte tudi našo posebno navedbo v poglavju »Informacije o pravici do 
nasprotovanja«. 

V določenih primerih vam, poleg nastavitev zasebnosti, zagotavljamo dodatno neomejeno 
pravico, da nasprotujete namenu za uravnoteženje interesov. O tem vas bomo obvestili v zvezi s 
povezanimi funkcijami ali storitvami. 

7. Preklic dovoljenja  

Če ste za obdelavo svojih osebnih podatkov predložili dovoljenje, ga lahko kadar koli prekličete. 
Ne pozabite, da je preklic vedno veljaven samo za naprej.Ne vpliva na obdelavo podatkov, ki je 
potekala pred preklicem. 

8. Pritožba 

Poleg tega imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, če 
mislite, da je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita. Pravica do pritožbe ne vpliva na druga 
upravna ali sodna sredstva. Naslov nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov, ki je 
odgovoren za družbo Audi:  

[…] 

9. Informacije o pravici do nasprotovanja  
a. Pravica do nasprotovanja zaradi vašega posebnega položaja 

Imate pravico, da nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov zaradi svojega posebnega 
položaja. Predpogoj za to je, da obdelava podatkov poteka v javnem interesu ali na podlagi 
uravnoteženja interesov. To velja za vsa profiliranja. Če temelji naša obdelava vaših osebnih 
podatkov na uravnoteženju interesov, na splošno predvidevamo, da lahko dokažemo 
prepričljive upravičene razloge, seveda pa bomo preiskali vsak posamezni primer. Če boste 
nasprotovali, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali. 

Razen če: 

• lahko mi dokažemo prepričljive upravičene razloge za obdelavo takšnih podatkov, ki 
presega vaše interese, pravice in svoboščine, ali pa 

• vaše osebne podatke uporabljamo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih 
zahtevkov. 

b. Nasprotovanje obdelavi podatkov za namen našega neposrednega trženja 

Če mi obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja, imate pravico, da 
kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s seboj za namene takšnega trženja, 



vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je to povezano s takim neposrednim trženjem. Če 
nasprotujete obdelavi za namene neposrednega trženja, vaših osebnih podatkov ne bomo 
več obdelovali v te namene.  

c. Nasprotovanje obdelavi podatkov za izboljševanje izdelka in splošno analizo kupca 

Kot del uravnoteženja interesov vam zagotavljamo posebno pravico do nasprotovanja 
obdelavi vaših osebnih podatkov za izboljševanje izdelka in splošno analizo kupca.  

Če nasprotujete obdelavi za namene izboljševanja izdelka in/ali splošne analize kupca, vaših 
osebnih podatkov ne bomo več obdelovali v te namene. To pa ne vpliva na popolnoma 
statistične ocene zbirnih ali drugače anonimnih podatkov. 

d. Uveljavljanje pravice do nasprotovanja 

Nasprotovanje lahko uveljavljate v kateri koli obliki, to pa je treba po možnosti nasloviti na 
podatke za stik, ki so navedeni v poglavju B. II. 

Opozarjamo vas, da bomo dejanske posnetke prometa na javnih cestah, ki so jih posnele 
kamere testnih vozil, uporabili za pregled opreme vozila in za odkrivanje ovir in drugih 
udeležencev v prometu ter za učinkovito preprečevanje nezgod. To je nujno za 
omogočanje (pol-) avtonomne vožnje. Posnetke testnega vozila bomo uporabili za razvoj 
za trg pripravljenih funkcij vozila. Audi ne more in ne namerava identificirati posnetih oseb 
ali vozil. Eventualno družba Audi ni dolžna delovati skladno z zgoraj omenjenimi pravicami 
do informacij, popravkov, izbrisa, omejitev obdelave, prenosljivosti podatkov in 
nasprotovanja.Če identifikacija ni mogoča, vam bomo predložili dokaze. V tem primeru 
lahko družbi Audi predložite dodatne informacije, s katerimi vas bomo lahko identificirali 
(npr. podrobnosti o svojem videzu in oblačilih v trenutku posnetka, mesto, čas in datum 
stika s testnim vozilom, številko registracije ali vsaj tip in barvo testnega vozila). Če vas 
bomo lahko identificirati s pomočjo dodatnih podatkov, bomo seveda delovali skladno z 
vašimi pravicami v okviru namena svojih obveznosti v skladu SUVP (GDPR). 

V. Katere podatke obdelujemo v katere namene in na podlagi katere pravne podlage? 

V primeru testiranja vozila za njegovo izboljševanje lahko nanj namestimo številne senzorje in merilne 
naprave, ki zbirajo podatke o pogojih testnega vozila in vedenja med vožnjo.Ti podatki lahko vsebujejo 
vaše osebne podatke. Ti osebni podatki vključujejo: 

• posnetke okolice okrog vozila (do 360°) in 
• registrske številke. 

 
(»podatki«) 
 

Mi obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi svojega pravnega interesa izključno za razvoj, 
testiranje in preizkušanje ter zagotavljanje kakovosti (potrebni testi za varnost). Drugačna uporaba ni 
dovoljena. 

Razvoj in zagotavljanje z varnostjo povezanih funkcij vožnje, kot sta sistem za pomoč vozniku in visoko 
ali popolnoma samodejna vožnja, predstavljata upravičen pravni nadzor družbe Audi. Poleg tega je 
treba izboljševati varnost izdelka, vozila in prometa in zmanjšati število prometnih nesreč. 

VI. Kdo prejme moje podatke? 

V okviru Audija prejmejo vaše podatke subjekti, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje naših pogodbenih 
ali zakonskih obveznosti in za zagotavljanje naših pravnih interesov (npr. proces razvoja izdelka v 
oddelku za tehnični razvoj). Naši ponudniki storitev (t. i. izvajalci), ki jih uporabljamo in z njimi 



sodelujemo, tudi lahko prejmejo podatke v ta namen. Na splošno bomo osebne podatke delili s tretjimi 
osebami, samo če bo to potrebno za izvajanje pogodbe, če bomo mi ali tretja oseba imeli upravičen 
zakonit interes za razkritje ali če nam boste to dovolili. Poleg tega lahko delimo podatke s tretjimi 
osebami (vključno s preiskovalnimi ali varnostnimi organi) v obsegu, ki je določen z zakonom ali za 
uresničevanje predpisov ali sodnih odločb. Natančni podatki o kategorijah uporabljenih obdelovalcev 
in drugih prejemnikov osebnih podatkov so navedeni v naslednjem poglavju. Zaradi obsega in 
zapletenosti obdelave podatkov, ki jo izvaja družba Audi, v tej izjavi o varstvu osebnih podatkov ni 
mogoče navesti vsakega posameznega prejemnika vaših osebnih podatkov, zato so naštete samo 
kategorije prejemnikov. 

1. Obdelovalci 

Ponudniki storitev, ki so izbrani in izvajajo storitve v imenu družbe Audi (t. i. obdelovalci) lahko 
prejmejo podatke za naslednje namene. Imamo obdelovalce naslednjih kategorij za izvajanje 
specifičnih storitev, ki nam nudijo podporo pri izvajanju svojih poslovnih procesov. Zlasti to 
vključuje naloge v naslednjih kategorijah:  

• Podjetja skupine VW Group, ki izvajajo storitve (npr. storitve IT) za Audi (VW AG), 
• arhiviranje ponudnikov storitev, 
• gostovanje ponudnikov storitev, 
• ponudnike storitev IT. 

2. Tretje osebe 

Vaše osebne podatke prenašamo naslednjim prejemnikom ali kategorijam prejemnikov, ki so vsi 
vključeni v razvoj izdelka in oceno testiranj in ki delujejo kot upravljavci v skladu z veljavnim 
zakonom o varstvu podatkov: 

• podjetja skupine Audi Group,  
• podjetja skupine VW group, 
• razvojni partnerji, 
• univerze, 
• organi v okviru svojih pristojnosti (npr. davčni urad, policija, urad javnega tožilca) in  
• sodišča. 

Z veseljem vam bomo posredovali več informacij o prejemnikih v zvezi z individualnimi testnimi 
vožnjami. Oddajte zahtevek s pomočjo spodnjih podatkov 

3. Ali podatke posredujemo v tretje države? 

V določenih primerih lahko osebne podatke posredujemo v države zunaj Evropske unije ali 
Evropske gospodarske skupnosti (v t. i. tretje države). Če je prejemnik v tretji državi, bomo 
podatke morda posredovali v državo, v kateri morda nivo varstva osebnih podatkov ni na 
ustreznem nivoju, tj. na nivoju, ki bi bil primerljiv z nivojem v EU. 

Za prenos podatkov v tretje države, v katerih ni na voljo ustreznega nivoja varstva podatkov, pred 
razkritjem zagotovimo, da ima prejemnik ustrezen nivo varstva podatkov (npr. sklep o ustreznosti 
Evropske komisije ali sporazum t. i. Standardnih pogodbenih določil EU med Evropsko unijo in 
prejemniki) ali pa od vas za to najprej prejmemo izrecno dovoljenje. 

Lahko vam pošljemo kopijo specifičnih ali dogovorjenih pravil za zagotavljanje ustreznega nivoja 
varstva podatkov. Prosimo, da v ta namen uporabite informacije za stik v poglavju B te Izjave o 
varstvu osebnih podatkov. 

Natančnejše podatke o prenosu podatkov v tretje države, če je relevantno, najdete v tem poglavju 
ali pa na naslednji povezavi. 



https://gdpr.audi.com/ 

VII. Kako dolgo bodo moji podatki shranjeni? 

Podatke, ki jih zberemo med uporabo testnega vozila, bomo shranjevali toliko časa, kot je potrebno 
za namene testiranja in preizkušanja.  

Ko bo ta namen izpolnjen, bomo vaše podatke izbrisali. V posameznih primerih bomo podatke 
shranjevali dlje zaradi ukrepov zagotavljanja kakovosti, vključno z dolgoročnim opazovanjem in 
razvojem (za dokumentacijo izdelka in vodenje evidence). Poleg tega bomo podatke shranjevali, če bo 
družba Audi morala arhivirati podatke na podlagi zakona, če bo nadaljnja obdelava potrebna za 
potrditev, izvajanje ali obrambo pravnih postopkov ali če je to potrebno za uresničenje znanstvenih 
raziskav. 

*** 
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